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Werkwijze en regels van het Volume Wisselcontract
1. U vraagt bij de lichtschuur een contract aan ( of via www.ledsculpturen.nl) en
geeft aan welke sculpturen u graag zou willen benutten. Aan de hand hiervan (
en / of van uw budget ) stellen wij in samenspraak met u het contract op. Op de
site vindt u hier een contractvolume planner voor. Bedragen zijn hier EXCL.
19% BTW.
2. U bepaald zelf uw contract bedrag en de duur van uw contract (2,3 of 4 jaar)
3. De keuze van uw bedrag in combinatie met de looptijd v/h contract bepaald uw
contractvolume.
4. Aan de hand van dit contractvolume bepaald u uw sculptu(u)r(en) keuze dat kan
dus 1 of meerdere sculpturen zijn. ( op de website vindt u ook het per sculptuur
het sculptuurvolume het totaal van het sculptuur volume dient maximaal uw
contract volume te zijn)
5. U betaald 15% borg over het contractvolume in euro’s met een maximum van
€ 3000,-- , deze borg wordt binnen 20 werkdagen na beëindigen van het contract
teruggestort
6. U kunt vervolgens de LED-sculpturen wisselen zo vaak u wilt ! Bij elke
wisseling beschikt u weer over het volledige volume ( aan de wisseling zijn
geringe wisselkosten verbonden die direct bij de wisseling worden vermeld)
7. Op de web site www.ledsculpturen.nl kunt u als contracthouder inloggen op de
wisselpagina , hier vindt u de vrij beschikbare sculpturen en kunt u uw
sculpturen selecteren / reserveren.
8. Sculpturen mogen in de periode 15 sept. tot 31 mrt. in daglichtsituaties worden
opgesteld. Buiten deze periode mogen de sculpturen niet in het volledige daglicht
worden opgesteld, ( i.v.m. de UV invloed.)
9. Aanvraag van de wisseling van de beschikbare sculpturen minimaal 10 dagen
voor ruildatum.
10. Reserveringen van niet vrij beschikbare sculpturen moeten minimaal 4 maanden
voor levering worden aangevraagd u bent dan verzekerd van deze sculpturen.
11. Op uw persoonlijke pagina ziet u direct bij uw wisselboeking uw contractvolume
en de bij u aanwezige sculpturen met bijbehorende sculptuurvolume
12. Tijdens uw wissel boeking is het overzichtelijk of u dit volume overschrijd.
13. Bij overschrijding van uw contractvolume bij een wisseling heeft u de keuze om
toch door te boeken, u betaald dan bij deze wisseling het overvolume naar ratio
van uw contract. ( dat is direct inzichtelijk ). Uw contract volume blijft uiteraard
gewoon gehandhaafd.
14. Per sculptuur staan de wisselkosten vernoemd, bij meerdere sculpturen per
wisseling betaald u 50% van de totale wisselkosten. Wisselen wordt door de
lichtschuur voor u verzorgd op locatie ( geld alleen binnen Nederland )
15. Bij een 2 jarig contract is er 1 wisseling in het contract opgenomen
(1ste levering en ophalen bij beëindiging contract.) Bij een 3 jarig contract heeft u
recht op 2 gratis wisselingen. Bij een 4 jarig contract recht op 3 gratis
wisselingen. Wisseling/transport in de speciale sculptuur boxen.
16. De grote sculpturen moeten op locatie worden gemonteerd indien u dat wenst is
montage hiervan door de Lichtschuur op locatie mogelijk, deze mogelijkheid
wordt u bij de wisselaanvraag op www.ledsculpturen aangeboden.
17. Voor € 50,-- per sculptuur wisselt u de sculpturen zelf bij de lichtschuur, bij
meerdere sculpturen per wisseling betaald u 50% van de totale wisselkosten.
18. De sculptuur keuze op de website wordt regelmatig aangepast en er worden
nieuwe sculpturen toegevoegd.
19. Gehuurde sculpturen vallen onder het risico van de opdrachtgever, wij raden u
dan ook sterk aan deze in een verzekering onder te brengen in verband met
schade door bijvoorbeeld, brand, vandalisme, waterschade e.d.
( zie voorwaarden in het contract)
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